
Reglement interne competitie ( update seizoen 2020/2021 ) 
 

Waarde van de spelers. 

 

Bij het begin van elke periode krijgt elke speler voor die periode een waarde. Deze waarde is 

gelijk aan zijn ELO rating op dat moment gedeeld door 100. dit getal wordt afgerond op 1 

even decimaal. Bijv.: 1827 wordt 18,2  , 1830 wordt 18,4 

 

Startwaarde. 

 

Aan het begin van iedere periode krijgen alle spelers een startwaarde. 

De laagst geplaatste speler heeft een startwaarde van 0, per speler loopt dit op met 5 punten. 

Deze startwaarde is alleen van belang voor de indeling per periode. 

 

Scores. 

 

Bij winst krijgt de winnaar de waarde van zijn tegenstander bij zijn score opgeteld. 

Bij remise de helft en bij verlies niets. 

Wanneer een speler vrij is, dan krijgt hij 2/3 van zijn waarde. 

 

Stand. 

 

De (eind)stand wordt opgesteld door achtereenvolgens op score (hoogste) en op rating 

(hoogste) te sorteren. De speler die aan het einde van het seizoen over alle periodes opgeteld 

de hoogste score heeft behaald, is clubkampioen. 

 

Periodes + periodekampioen. 

 

Er worden 5 periodes van elk 7 wedstrijden gespeeld.  

Er wordt in één grote groep gespeeld. 

Per periode wordt er een aparte ranglijst bijgehouden om de periodekampioen te bepalen. 

Dat is de W-We ranglijst wat staat voor de werkelijk behaalde score ( 1 of 0.5 of 0 ) min de te 

verwachten score. ( Zie de W-We lijst.) Kort samengevat komt dit neer op wie heeft op zijn 

niveau tegen zijn tegenstanders het beste gepresteerd. 

 

Indeling. 

 

De indeling vindt plaats op basis van het totaal van de score + startwaarde in een periode. 

Daarin wordt van bovenaf ingedeeld, waarbij de nummer 1 speelt tegen de eerstvolgende 

speler waar die periode nog niet tegen is gespeeld. Vervolgens wordt de volgende 

hoogstgeplaatste speler die nog niet is ingedeeld, gekoppeld aan de eerstvolgende speler die 

hij nog niet heeft gehad. Op die manier worden alle spelers ingedeeld. Per periode is het niet 

mogelijk meerdere malen dezelfde speler te treffen. 

 

Afmeldregel. 

 

De competitieleider maakt de indeling voorafgaand aan de clubavond. Om een goede en juiste 

indeling te maken is het noodzakelijk te weten wie er wel en niet meespeelt op de bewuste 

clubavond. Daarom moet er vóór 19.00 uur op de betreffende clubavond afgemeld worden 

indien er niet meegespeeld kan/wil worden. 



Dit kan op 2 manieren: Telefonisch of per email bij de competitieleider. 

 

Oneven. 

 

Wanneer alle spelers bij elkaar een oneven aantal oplevert, dan is er iemand vrij.  

Dat is de speler die op dat moment op de 11
e
 plaats staat. Indien deze speler al vrij is geweest. 

Is de speler op plaats 12 vrij. Vervolgens plaats 10, plaats 13, plaats 9 etc. 

Pas wanneer iedereen een keer vrij is geweest, is het mogelijk dat spelers voor de tweede maal 

vrij zijn. 

Het is mogelijk vrijwillig vrij te zijn. Dit is alleen in de eerste 4 periodes mogelijk en dient 

vooraf bij de competitieleider aangegeven te worden. 

Dit kan op dezelfde wijze als afmelden. 

LET OP: Dit wil niet zeggen dat je dan ook echt vrij bent. Alleen als het totaal van de spelers 

oneven is, wordt de vrijwillige vrijvraag gehonoreerd. Zijn er meerdere aanvragen voor 

vrijwillig vrij dan is het eerste verzoek leidend. 

Het is dus wel noodzakelijk om op die clubavond aanwezig te zijn. Vrijwillig vrij vragen 

omdat je eigenlijk niet kunt, is niet mogelijk. Daar is de afmeldregel voor. 

 

Zwart of wit? 

 

Wanneer spelers elkaar voor het eerst in het seizoen treffen, wordt er geloot om de kleur. 

In de daaropvolgende ontmoeting wordt er met de andere kleur gespeeld. 

 

Speeltempo. 

 

Het speeltempo bedraagt 1 ½ uur + een increment van 10 seconden per zet vanaf zet 1 voor de 

gehele partij. Wanneer een speler minder dan 5 minuten over heeft dan hoeft er niet meer 

genoteerd te worden, ook niet wanneer er enkele zetten later weer meer dan 5 minuten op de 

klok staat. 

 

Telefoon. 

 

Claims op basis van afgaande telefoons worden niet gehonoreerd. 

 

Overig. 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider. 

 

 

W-We lijst. 

 
Rating 

verschil  We hoogste We laagste 

    

1 3 0,50 0,50 

4 10 0,51 0,49 

11 17 0,52 0,48 

18 25 0,53 0,47 

26 32 0,54 0,46 



33 39 0,55 0,45 

40 46 0,56 0,44 

47 53 0,57 0,43 

54 61 0,58 0,42 

62 68 0,59 0,41 

69 76 0,60 0,40 

77 83 0,61 0,39 

84 91 0,62 0,38 

92 98 0,63 0,37 

99 106 0,64 0,36 

107 113 0,65 0,35 

114 121 0,66 0,34 

122 129 0,67 0,33 

130 137 0,68 0,32 

138 145 0,69 0,31 

146 153 0,70 0,30 

154 162 0,71 0,29 

163 170 0,72 0,28 

171 179 0,73 0,27 

180 188 0,74 0,26 

189 197 0,75 0,25 

198 206 0,76 0,24 

207 215 0,77 0,23 

216 225 0,78 0,22 

226 235 0,79 0,21 

236 245 0,80 0,20 

246 256 0,81 0,19 

257 267 0,82 0,18 

268 278 0,83 0,17 

279 290 0,84 0,16 

291 302 0,85 0,15 

303 315 0,86 0,14 

316 328 0,87 0,13 

329 344 0,88 0,12 

345 357 0,89 0,11 

358 374 0,90 0,10 

375 391 0,91 0,09 

392 411 0,92 0,08 



412 432 0,93 0,07 

433 456 0,94 0,06 

457 484 0,95 0,05 

485 517 0,96 0,04 

518 559 0,97 0,03 

560 619 0,98 0,02 

620 734 0,99 0,01 

735 >> 1,00 0,00 
 

   


